
تعادل منتخبنا الوطني بكرة القدم لل�صم مع املنتخب 
االيط��ايل ب��دون اه��داف،يف مباراته الثاني��ة  �صمن 
ال��دور االول ملناف�ص��ات كا���س العامل الثالث��ة ، التي 
حتت�صنه��ا مدينة نابويل االيطالية، والتي جرت على 
ملعب ايبويل)Epoli(  يف مدينة �صالرينو االيطالية، 
يف مب��اراة قوي��ة �صه��دت الندي��ة واالث��ارة وا�صاعة 
ع��دد كب��ري م��ن الفر���س ال�صانح��ة  ل��كال الفريق��ن، 
وه��و التع��ادل الثاين عل��ى التوايل وبنف���س النتيجة، 
حي��ث �صب��ق ملنتخبن��ا ان تع��ادل يف مباراته االوىل 
م��ع املنتخ��ب البلجيكي ب��دون اه��داف اي�صًا،وبهذه 
النتيجة ت�صدر املنتخ��ب االيطايل املجموعة بر�صيد 
4 نقاط من مباراتن، حيث فاز يف مباراة االفتتاح 
عل��ى املنتخ��ب االمل��اين 1-2،فيما يحت��ل املنتخب 
االمل��اين املركز الث��اين بر�صيد 3 نق��اط، من خ�صارة 
من املنتخب االيطايل ، وفوز على املنتخب البلجيكي 
، وا�صب��ح ر�صي��د املنتخ��ب العراقي نقطت��ن اثنتن 

م��ن تعادلن،و�صيخو���س منتخبنا الوطن��ي مباراته 
الثالثة واالخرية يف دوري املجموعات مع املنتخب 
االمل��اين، ويحت��اج منتخبن��ا اىل حتقي��ق الف��وز من 
اج��ل التاأهل اىل ال��دور الثاين للبطول��ة، التي �صهدت 

مناف�صات قوية يف  املجموعات االخرى.
ت�صكيلة منتخبنا الوطني

لع��ب منتخبن��ا الوطن��ي بنف���س الت�صكيل��ة التي لعب 
فيه��ا مع املنتخب البلجيك��ي، حيث مثلنا يف حرا�صة 
املرمى با�صم جب��ار، وخلط الدفاع علي فوزي وعالء 
�ص��الم وجهاد ح�ص��ن واث��ري عقيل،ويف خ��ط الو�صط 
ح�ص��ن مرعي وك��رار عبد عل��ي و�صج��اد كاظم وعلي 
جعف��ر وحمم��د �صه��اب، ويف خط الهج��وم علي كرمي 

جميد.
ت�رصيحات املدربن

حفل��ت مباريات البطولة بتغطي��ة اعالمية كبرية من 
القنوات االيطالي��ة واالملانية والفرن�صية والبلجيكية 
والياباني��ة وبع���س ال��دول االخ��رى، وبع��د انته��اء 
املب��اراة تقدمت احدى القن��وات الف�صائية االيطالية 
)LIS(التي تابع��ت جميع مباريات البطولة ونقلتها 

اىل التلفزي��ون االيط��ايل مبا�رصًة، ووجه��ت اال�صئلة 
ملدرب��ي الفريقن العراقي وااليط��ايل وما هي ردود 

افعالهم عن النتيجة التي الت اليها املباراة:
ا�صعنا الف��وز

حيث حت��دث مدرب املنتخب العراق��ي ها�صم روي�س 
وق��ال: املب��اراة كان��ت �صعب��ة ج��داً الأنن��ا واجهن��ا 
املنتخب االيطايل �صاحب االر�س واجلمهور،م�صيفًا 
ب��ان العبينا ظهروا مب�صت��وى جيد وكدنا نتقدم عليه 
يف الدقائ��ق االخ��رية، وننه��ي املب��اراة ل�صاحلن��ا، 
ولك��ن م�صل�ص��ل ا�صاع��ة الفر�س كان العن��وان االبرز 
يف املب��اراة، م�ص��رياً اىل ان اغلب العبينا من ال�صباب 
، ومل ت�صعفه��م اخل��رة يف الظه��ور مب�صت��وى اف�صل، 
رغ��م امتالكه��م الكثري، الفت��ًا اىل مباراتن��ا االخرية 
م��ع املنتخب االملاين �صتكون هي الفا�صل يف م�صالة 
التاأهل اىل الدور الثاين او ال، اذ يتوجب علينا حتقيق 
الفوز م��ن اجل االنتقال اىل ال��دور الثاين، فاملنتخب 
االمل��اين ميتلك 3 نق��اط، ومنتخبنا ميتل��ك نقطتن، 
لذل��ك ف��ان التع��ادل ل��ن يك��ون يف �صاحلن��ا وانهى 
االخ��رية،  املب��اراة  يف  �صنقات��ل  بالق��ول:  احلدي��ث 

الظه��ور  اج��ل  م��ن  التكتيكي��ة  و�صنعي��د ح�صاباتن��ا 
مب�صتوى اف�صل وحتقيق الفوز.

واجهنامنتخبًا قويًا
من جانب��ه حتدث م��درب املنتخب االيط��ايل فراري 
قائ��اًل:  املب��اراة  )Ferrari Luigi(ع��ن  لوج��ي 
لق��د واجهن��ا منتخب��ًا قوي��ًا ، ميتلك خط دف��اع قوي 
ج��داً، باالإ�صاف��ة اىل حار�صه العم��الق الذي ظهر يف 
مباراتي��ه م��ع الفري��ق البلجيك��ي وكذل��ك منتخبن��ا 
مب�صت��وى كب��ري، وحرمن��ا من حتقيق اه��داف حمققة 
ب�صب��ب براعته يف الت�ص��دي للكرات اخلط��رة م�صيفا 
بان��ه خ��رج بنقط��ة واح��دة ، وه��و ام��ر جي��د وخ��ري 
م��ن اخل��روج بدون نق��اط، كم��ا ان العبين��ا ا�صاعوا 
فر�ص��ًا حمققة كان��ت من املمك��ن ان تك��ون اهدافًا، 
ولك��ن الت�رصع يف انهاء الهجم��ات حال دون حتقيق 
ذل��ك، منهي��ًا حديث��ه بالق��ول: �صرنكز عل��ى مباراتنا 
االخ��رية م��ع املنتخ��ب البلجيك��ي، من اج��ل حتقيق 
نتيج��ة توؤهلن��ا اىل الدور الثاين، فف��ي حالة التعادل 
والف��وز �صنتاأهل، وهذا ما نبحث عنه، متمنن جلميع 

املنتخبات التوفيق يف هذه البطولة.
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العراق يحرز الوسام البرونزي في ختام منافسات بطولة العالم

اأكد م��درب منتخب م���رص لكرة الق��دم االأرجنتينى 
هكت��ور كوبر "االأ�صماء ال تعنين��ا" وذلك بعد �صحب 
قرعة الدور الثالث احلا�صم من الت�صفيات االأفريقية 

املوؤهلة اإىل نهائيات مونديال 2018 يف رو�صيا.
وقال كوب��ر تعليقًا على القرعة الت��ي اأوقعت م�رص 
يف املجموعة اخلام�صة مع غانا والكونغو واأوغندا: 
"م��ن يري��د التاأهل ال يف��رق بن منتخب��ات قوية 
واأخ��رى �صعيف��ة يف املجموع��ة، وامل��درب ال��ذى 
يكر�س تفك��ريه لباقي املنتخب��ات وت�صنيفها دون 
اع��داد رجاله ملثل ه��ذه املواجهات ال يكون جديراً 

بتدريب منتخب يريد التاأهل اإىل النهائيات".

واأ�ص��اف: "اله��دف االأول ملنتخ��ب م���رص �صيك��ون 
الف��وز يف جمي��ع املباري��ات"، م�صدداً عل��ى اأنه "ال 
يوج��د منتخ��ب �صعب واأخر �صه��ل خ�صو�صا اأن كل 

مباراة لها ظروفها وح�صاباتها اخلا�صة".
وعن �صدا�صية غانا يف �صباك الفراعنة يف ت�صفيات 
موندي��ال 2014، اأكد كوبر: "اأقيم��ت املباراة قبل 
3 �صن��وات والو�صع االآن تغري حيث يتواجد حاليًا 

جهاز خمتلف والعبون خمتلفون".
وخت��م االأرجنتين��ي ت�رصيح��ه مبطالب��ة اجلماهري 
امل�رصي��ة مب�صاندة منتخبها من اأج��ل حتقيق حلم 

بلوغ النهائيات الأول مرة منذ 1990.

ياأم��ل كوك��ي العب و�صط اإ�صباني��ا اأن مينحه امل��درب في�صنتي ديل بو�صكي فر�ص��ة اللعب اأمام 
اإيطاليا يوم غد االإثنن يف دور ال�صتة ع�رص لبطولة اأوروبا 2016 لكرة القدم.

ولع��ب كوك��ي اأ�صا�صيا يف 50 مباراة مع اأتلتيكو مدريد املو�ص��م املا�صي و�صجل خم�صة اأهداف 
و�صن��ع 16 هدف��ا لي�صاعد الفريق على احتالل املركز الثالث يف دوري الدرجة االأوىل االإ�صباين 

بط��ل دوري اأبطال اأوروبا. ون��زل كوكي بديال يف ال�صوط الثاين يف وو�صاف��ة 
ف��وز اإ�صباني��ا -3�صفر عل��ى تركيا لكنه مل يظه��ر يف املباراة 
االفتتاحية التي فازوا فيها -1�صفر على الت�صيك اأو الهزمية 
1-2 اأمام كرواتيا. وتعر�س ديل بو�صكي النتقادات لعدم 
اج��راء تغي��ريات عل��ى ت�صكيلت��ه االأ�صا�صي��ة اأم��ام كرواتيا 
والت��ي �صهدت اأول هزمية ال�صباني��ا يف بطولة اأوروبا منذ 
2004. واأبلغ كوكي البالغ من العمر 24 عاما: "و�صلت 

اإىل بطولة اأوروبا 2016 واأنا يف حالة رائعة".
وتاب��ع: "اأنا جاهز مل�صاعدة الفريق متى ا�صتدعاين املدرب. 
راأى امل��درب وقته��ا انه م��ن االأف�صل للفريق ع��دم اجراء اأي 
تبدي��الت. الالعبون الذين ال ي�صارك��ون كثريا م�صتعدون لبذل 
كل م��ا عنده��م." وا�صتط��رد: "كل فرد يف الفري��ق قادر على 

اللعب اأ�صا�صيا الأننا يف حالة رائعة."
ر�صمي��ة  مب��اراة  اأي  اإ�صباني��ا  تخ���رص  ومل 
اأم��ام اإيطالي��ا من��ذ كاأ�س الع��امل 1994، 
وتفوق��ت عليه��م -4�صف��ر يف نهائ��ي 
بطول��ة اأوروب��ا 2012. وق��ال كوكي: 
"�صاهدت هذا النهائي عر التلفزيون. 
الت��ي  بالطريق��ة  ج��دا  ا�صتمتع��ت 
لعب��ت بها ا�صبانيا ه��ذه املباراة". 
واأ�ص��اف: "لكن اأم��ام هذه الفرق 
مر�صح��ون.  يوج��د  ال  الكب��رية 
يتع��ن علينا اأن نق��دم مباراة 
كبرية للف��وز والعب��ور للدور 
املقب��ل". واحتل��ت اإيطالي��ا 
بع��د  جمموعته��ا  �ص��دارة 
الف��وز -2�صفر على بلجيكا 

و-1�صفر على ال�صويد.

ذك��ر م�ص��وؤول التحكي��م يف االحت��اد االأوروبي لكرة 
القدم احلك��م ال��دويل ال�صابق االإيط��ايل بيارلويجي 
كولين��ا اأن عدد البطاقات التي وزعت يف املباريات 
ال��� 36 من ال��دور االأول يف كاأ�س اأوروبا 2016 هو 
اأق��ل مم��ا كان علي��ه يف ن�صخ��ة 2012 يف بولن��دا 

واأوكرانيا.
املع��دل  بل��غ  مب��اراة،   36 "يف  كولين��ا:  واأو�ص��ح 
الو�صط��ي للمب��اراة الواحدة 3.58 بطاق��ات �صفراء 
مقابل 4.04 بطاقات يف 2012. وهذا اأمر اإيجابي 
الأنه يعني اأن كل �صيء ي�صري ب�صكل جيد بن الالعبن 

من جهة، وبن الالعبن واحلكام من جهة ثانية".

وعل��ى غ��رار 2008 و2012، زار كولين��ا وفريق��ه 
مراك��ز اإقام��ة املنتخب��ات ل�رصح القوان��ن لالعبن 

ومدربيهم وما هو منتظر منهم.
واأو�صح كولينا اأي�صًا اأن ن�صبة 93.54 يف املئة من 
الق��رارات التي اتخذت حول "وج��ود اأو عدم وجود" 
ت�صل��ل كان��ت �صحيح��ة يف اأول 24 مب��اراة مقاب��ل 

.2012 92.8 يف املئة يف ن�صخة 
وم��ن ب��ن الطواق��م ال��� 18 الذي��ن مت ا�صتدعاوؤه��م 
منه��م   6 رح��ل  االأول،  ال��دور  مباري��ات  لتحكي��م 
والروم��اين  والت�صيك��ي  والرو�ص��ي  الفرن�ص��ي  ه��م 

واال�صكتلندي والرنوجي.

فتح��ت القرع��ة الطريق اأم��ام بلجيكا يف بطول��ة اأوروبا 
لك��رة القدم 2016، لكن فريق امل��درب مارك فيلموت�س 
ال ي��زال مل يوؤك��د موؤهالت��ه للف��وز باللقب قب��ل مواجهة 
املج��ر الت��ي مل تخ���رص حت��ى االأن، يف دور ال�صت��ة ع�رص 
اليوم االأحد. واحتلت بلجيكا املركز الثاين يف املجموعة 
اخلام�ص��ة بع��د الهزمي��ة يف املب��اراة االفتتاحي��ة اأمام 
اإيطاليا لكن فيلموت�س رف�س اعتبارها نتيجة �صبت يف 
�صال��ح فريقه يف النهاية حتى رغم اأنها جنبته مواجهة 
اأ�صباني��ا واأملانيا وفرن�صا واإجنل��را واملنتخب االإيطايل 
حت��ى النهائي. واأ�صار املدرب - ال��ذي ي�صعر بالقلق من 
ال�صغط الواقع على فريقه - اإىل اأنه يف�صل مواجهة اأحد 

هذه الفرق الكبرية.
واأبل��غ فيلموت���س ال�صحفي��ن: "يف ه��ذه املباري��ات ال 
يوج��د اأمام��ك ما تخ���رصه. مباريات مثل الت��ي لعبناها 

�صد الرازيل يف كاأ�س العامل 2002 اأف�صل."
واأ�ص��اف: "يف بطولة اأوروب��ا احلالية ال يوجد مباريات 

�صهلة.. ال يوجد فرق �صغرية. وجهت لنا انتقادات ب�صبب 
اخل�صارة اأمام ويلز يف الت�صفيات وانظروا اأين هم االآن."
وازدادت فر���س املنتخ��ب البلجيك��ي بع��د القرع��ة لكن 
فيلموت���س مل يثبت بعد اأن بو�صع��ه اإخراج اأق�صى ما عند 

ت�صكيلته املوهوبة.
وكان��ت بلجي��كا الطرف االأقل �صد ايطالي��ا لكنها فازت 
عل��ى ايرلن��دا يف اأف�ص��ل اأداء حتى االن م��ن جمموعتها 

املوهوبة من الالعبن.
ورغم ال��ردود اجلريئة من فيلموت�س على املنتقدين بعد 
ه��ذه املباراة ف��اإن االآمال ب��اأن م�صتوى بلجي��كا ارتفع 
اأخ��ريا تب��ددت حن افتق��رت م��رة اأخ��رى للفعالية �صد 
ال�صويد. واأكد فيلموت���س اأن بلجيكا تطورت منذ املباراة 

االفتتاحية لكنه اعرف باأن اأمامها الكثري.
و�صبب��ت املج��ر الت��ي متل��ك اأف�ص��ل هج��وم يف البطولة 
حت��ى االآن متاع��ب �صخمة للرتغ��ال يف التعادل 3-3 
ي��وم االأربع��اء املا�ص��ي لكنه��ا �صتواجه اختب��ارا اأقوى 

اأمام الدف��اع البلجيكي الذي يتطلع للحفاظ على نظافة 
�صباكه للمباراة الثالثة على التوايل.

وك�صفت هذه املباراة املثرية اأي�صا نقاط �صعف الدفاع 
املجري ومن املفر�س اأن يقدم ذلك لبلجيكا الفر�صة 
الإع��ادة اكت�صاف الراب��ط الهجومي الذي قدمته اأمام 
ايرلن��دا. ويف تلك املباراة كان اإ�رصاك مو�صى دميبلي 
حا�صما يف منح خط الو�صط احلركية التي افتقر اإليها 
يف ال�صابق رغم اأن اإ�صابته بكدمة يف الكاحل اأعادت 
رادي��ا ناينج��والن للت�صكيل��ة االأ�صا�صية بج��وار اأك�صل 

فيت�ص��ل. واأظه��ر االأمل��اين برين��د �صتورك م��درب املجر 
مرون��ة خططية مثرية لالإعجاب ومنح 20 العبا فر�صة 
اللع��ب واأملح اإىل املزيد من التغي��ريات يف مباراة اليوم 
االأح��د. و�صي�صتمر اآدم الجن على االأرجح يف مركز الظهري 
االأمي��ن يف ظ��ل اإ�صاب��ة اأتيال في��وال وم��ن املفر�س اأن 
يع��ود العب الو�صط املهاج��م زولتان جريا عقب اإ�صابته 

�صد الرتغال.

كوكي يأمل في المشاركة أمام إيطالياكوبر بعد القرعة: االسماء ال تعنينا  عدد أقل من البطاقات في 36 مباراة

بلجيكا تسعى إلثبات جدارتها أمام المجر

 الروح الريا�صية العالية واخللق االن�صاين الكبري الذي يتمتع به 
مالكمن��ا الدويل وحي��د عبد الر�صا جعله يق��دم التهنئة للمالكم 
االيرلندي وهم��ا يلتقيان  يف احلافلة التي تقل الوفود من واىل 
قاع��ة �رصهجي لاللع��اب الريا�صية ، املالك��م االيرلندي اوريل 
ق��ال للموف��د ال�صحفي، ب�ص��دق ان املالكم العراق��ي وحيد كان 
خ�صم��ا عني��دا، كنت اح�ص��ب له الف ح�ص��اب وهو يحق��ق ثالثة 
انت�ص��ارات عل��ى االرجنتين��ي واالمل��اين وال�صوي��دي وه��م من 
املالكم��ن الرائع��ن جدا، وا�ص��اف ان املالكمة لعب��ة ريا�صية 
جميل��ة ونحن نتقبل بروح ريا�صية عالية الفوز واخل�صارة معا ، 
�صعي��د بتهنئة املالكمة وحيد وه��و �صعور ان�صاين كبري ، �صكرا له 

، فيم��ا ق��ال املالكم وحيد عبد الر�صا وحيد عق��ب انتهاء النزال 
، ب�رصاح��ة مل اكن ان��وي امل�صاركة يف بطولة العامل املوؤهلة اىل 
اوملبي��اد الرازي��ل ال�صب��اب كثرية ولك��ن جاء الوق��ت املنا�صب 
الق��رر امل�صاركة، ف��وزي على املالكم��ن االرجنتيني واالملاين 
وال�صوي��دي دفعني اىل االمام كثريا و�رصت اطمح للفوز بذهبية 
بطول��ة الع��امل او على اق��ل تقدير اح��راز الو�ص��ام الف�صي ب�صبب 
االج��واء املريح��ة واالن�صجام العايل بن اع�ص��اء الوفد العراقي 
ف�ص��ال ع��ن ت�صجي��ع وم��وازرة اجلميع يل هن��ا ابتداء م��ن ب�صار 
م�صطف��ى رئي�س احتاد املالكمة والبط��ل الدويل ا�صماعيل خليل 
رئي���س الوف��د واجله��از الفن��ي والالعب��ن وعدد م��ن العراقين 
املوجودي��ن يف اذربيج��ان ، اكملن��ا مهمتن��ا عل��ى امت �ص��ورة 
وتاهلن��ا اىل اوملبي��اد الرازي��ل وكان ه��ذا ه��و اله��دف االكرث 

اهمية بالن�صبة لنا.
ويف النزال الثاين يف الدور �صبه النهائي ان�صحب املالكم الهندي 

ام��ام مناف�صه من تركمان�صت��ان ب�صبب ا�صابة حلقت به قبل هذا 
الن��زال فيما التقى املالك��م االيرلندي اوريل مي�صال مع مناف�صه 

من تركمان�صتان يف النزال النهائي.
ا�صتقبال ال�صفري العراقي

اق��ام ال�صف��ري العراق��ي يف اذربيج��ان الدكتور فا�ص��ل ال�صويلي 
ماأدب��ة افطار للوفد العراقي ف�صال عن تكرمي الوفد يف احتفالية 
�صارك��ت بها اجلالي��ة العراقية يف باكو ، وق��ال ال�صفري العراقي 
يف باك��و الدكت��ور فا�ص��ل ال�صويل��ي للموفد ال�صحف��ي ان تاأهل 
املنتخ��ب العراق��ي اىل اوملبي��اد الرازي��ل يع��د اجن��ازا مهم��ا 
لريا�صة املالكمة العراقية بوجه اخل�صو�س وللريا�صة العراقية 
ب�ص��كل عام ونحن �صع��داء بتتويج املالك��م العراقي البطل وحيد 
عب��د الر�ص��ا وحي��د بالو�ص��ام الرون��زي ولك��ن االم��ر املهم ان 
املنتخ��ب الوطن��ي  العراق��ي للمالكم��ة �صيك��ون موج��ودا يف 
اوملبياد الرازيل ، اجلالي��ة العراقية والطالب املتفوقن  هناك 

كان �صع��داء بالوق��د العراق��ي والتقطوا ال�ص��ور التذكارية معهم 
وبارك��وا التاأه��ل اىل الري��و دي جان��ريو ال��ذي جاء ع��ن جدارة 
وا�صتحق��اق عالين ، عقيل ال�صويل��ي �صقيق ال�صفري العراقي كان 
اك��رث فرحا و�صعادة با�صتقبال الوف��د العراقي وهو قال �صرنافق 
وف��د املنتخب الوطني العراقي البطل اىل مطار حيدر علييف يف 
اذربيج��ان و�صنخ�ص�س لهم حافلة تقله��م اىل هناك ونقيم لهم 
توديع يليق بهذ االجناز العراقي الكبري � يف وقت عر فيه ب�صار 
م�صطف��ى نائب رئي�س اللجنة االوملبي��ة رئي�س االحتاد العراقي 
للمالكم��ة عن �صعادته الكبرية بهذا االحتفاء اجلميل الذي اقامه 
ال�صفري العراق��ي، فيما قال البطل الدويل ال�صابق ا�صماعيل خليل 
، لق��د كان��ت مب��ادرة اكرث م��ن رائعة تل��ك التي اقامه��ا ال�صفري 
العراق��ي يف اذربيج��ان وهم يق��وم بتكرمي الوف��د العراقي ويقم 
له��م ماأدبة افطار ويجمع اع�صاء اجلالي��ة العراقي يف باكو من 

اجل االحتفاء بالوفد العراقي.

صدمة لمسة 
يد هنري  يوميات

اليورو

ك�ن ت�أث����ري �صدمة مل�س تيريي هرني للكرة بيده كبري� لدرجة �أن 
ال �أح����د تقريب� يتذك����ر �أن ولي�م ج�ال�س ك�ن �ص�حب هدف فرن�ص� 
�مل�ص����ن �لذي ح����رم �أيرلند� من فر�صة �لت�أه����ل لك�أ�س �لع�مل لكرة 

�لقدم قبل �أكرث من �صت �صنو�ت.
و�صتتج����دد �ملو�جه����ة �لي����وم �الأح����د يف لي����ون ببطول����ة �أوروب� 
2016 حيث يخو�س �ص�حب �ل�صي�فة مب�ر�ة دور �ل�صتة ع�صر 
كمر�ص����ح قوي للف����وز. ويف �ملدرج�ت ال يوج����د �لكثري من �ل�صك 
يف �أن هت�ف�����ت م�صجع����ي �أيرلن����د� - �لذين ي�صتمتع����ون ب�صعبية 
متز�ي����دة يف فرن�ص� من خ����الل وجودهم �ملميز يف �صو�رع �لبالد 
- �صتتف����وق على جم�هري �لبلد �مل�صيف. لكن �لت�أهل ملو�جهة يف 
دور �لثم�نية �صد �إجنلرت� �أو �أي�صلند� �صتح�صم يف �أر�س �مللعب 
حيث �صيح�صل �ملنتخب �الأيرلندي على د�فع �إ�ص�يف من �الإث�رة 

�لتي �صهده� ��صت�د فرن�ص� ع�م 2009.
وق�����ل م�رتن �أوني����ل مدرب �أيرلن����د� لل�صحفي����ن: "ب�لت�أكيد هذ� 
)د�فع �إ�ص�يف( لكن لدين� ب�لفعل كل ح�فز يف �لع�مل بغ�س �لنظر 
ع����ن ه����ذ� �الأمر. و�أ�ص�����ف: "لدين����� ت�صكيلة ج�ه����زة حتب �للعب 

للوطن وهذ� مهم جد� جد� ومينحن� قوة د�فعة."
ويث����ق م�ص�ع����ده روي ك����ن يف �أن فريق����ه ميتل����ك ق����در�ت ك�فية 
للت�صب����ب يف م�ص�����كل لفرن�ص�����. وق�����ل: "�إنه� مب�����ر�ة كبرية �صد 
فرن�ص����� �ملر�صحة للفوز" م�صري� �إىل �أن هدف �أيرلند� هو �صن�عة 
ت�ري����خ جدي����د. وي�أمل ك����ن يف ��صتف�دة �ملنتخ����ب �اليرلندي من 
�لك����ر�ت �لث�بت����ة. وت�ب����ع: "�أح����ب �أن �أتخيل �أن����ه يف كل كرة لن� 

د�خل �ل�صندوق �صتتحطم �أع�ص�ب جمهورهم."
و��صتقبل����ت فرن�ص� - �لتي مل تظهر ب�أف�صل م�صتوي�ته� حتى �الآن 
- هدف����� و�حد� يف ث����الث مب�ري�ت من ركلة ج����ز�ء لكن دف�عه� مل 
يخت����ر ب�صكل ج�د. وق�ل روبي بر�دي �ل����ذي �صجل هدف �لفوز 
يف �صب�����ك �ملنتخب �الإيط�يل: "ال �أعتقد �أن هن�ك م� نخ�صى منه. 
�إن����ه )�ملنتخ����ب �لفرن�ص����ي( فريق م����ن �لط����ر�ز �الأول ولكنن����� �إذ� 

تك�تفن�، قد ننجح يف توجيه �ل�صربة الأي من�ف�س". 
و�صي�ص����رك �ملدرب ديدييه دي�ص�مب عل����ى �الأرجح �لت�صكيلة �لتي 
هزم����ت روم�ني����� يف �ملب�ر�ة �الفتت�حي����ة معتمد� عل����ى �أوليفييه 
جريو يف �لهجوم وي�ص�عده �أنطو�ن جريزم�ن ودمييرتي ب�ييه 

�لذي ي�صكل خطر� هو �الآخر من �لركالت �لث�بتة.
وخ��ص����ت فرن�ص� �آخر مب�ري�ته� يوم �الأحد �مل��صي ولديه� ثالثة 
�أي�����م �إ�ص�في����ة لال�صتعد�د �إذ ف�زت �أيرلن����د� -1�صفر على �يط�لي� 

يف مب�ر�ته� �الأخرية يوم �الأربع�ء �مل��صي.
وق�����ل ج����ي �صتيف�ن م�ص�ع����د م����درب فرن�ص�����: "يف �مل��صي ك�نت 
بع�����س �لفرق حت�ص����ل على �لكثري م����ن �لوقت لال�صتع����د�د لكنه� 
ك�ن����ت تخ����رج م����ن �ملن�ف�ص�����ت." و�أ�ص�����ف: "يجب �لعث����ور على 
ت����و�زن بن �لر�حة و�ال�صتعد�د و�لتدريب وهذ� �أمر �صعب الأنن� 
يف بد�ية �الأ�صبوع مل نكن نعرف من �ملن�ف�س �لذي �صنو�جهه."

وق�ل ب�ييه: "لدي �صع����ور جيد منذ بد�ية �لبطولة. �أ�صعر ب�لثقة 
وهذ� ي�صمح يل ب�للعب دون �صغوط وتقدمي عرو�س جيدة."

وجن����ح لور�ن كو�صيلني وع�دل ر�مي يف تثبيت �أقد�مهم� �صمن 
خي�����ر�ت دي�ص�م����ب ملركز قلب �لدف�ع. وق�����ل كو�صيلني: "ميكنن� 
�لتطور د�ئم� يف �جل�نب �لهجومي. �ل�صيء �ملهم هو �أن نحتفظ 

بثقتن�. ال يهم من �صنو�جه، يجب �أن نفوز."

�حرز �ملالكم �لعر�قي وحيد عبد 
�لر�ص� وحيد �لو�ص�م �لرونزي 

يف من�ف�ص�ت بطولة �لع�مل �ملوؤهلة 
�ىل �وملبي�د �لر�زيل يف �لنز�ل 

�صبه �لنه�ئي �لذي جمعه ب�ملالكم 
�اليرلندي �وريل مي�ص�ل يوم 

�جلمعة �مل��صي،  ولوال �ال�ص�بة 
�ل�ص�بقة بيد �ملالكم وحيد لك�نت 

�لنتيجة تغريت ل�ص�حله

باكو - اذربيجان - محسن التميمي 
 موفد اتحاد الصحافة الرياضية

نابولي - رافـد البدري 
موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية

يالقي اليوم نظيره االلماني

منتخبنا الوطني يتعادل مع المنتخب االيطالي سلبيًا
جدل المالعب


